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Εγκυκλοπαίδεια - Michael Kühnen 
  

4 - ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΌΣ 
  

   Η σημιτική φυλή - που ονομάζεται επίσης φυλή της Εγγύς Ανατολής - είναι μια 
ιδιότυπη μικτή φυλή, της οποίας η κύρια περιοχή εγκατάστασης είναι η Βόρεια 
Αφρική και η Εγγύς Ασία και η οποία ωθείται σε αυτή την περιοχή ως ρυθμιστής 
αλλά και ως μεσολαβητής μεταξύ των τριών μεγάλων φυλών (λευκή, μαύρη, 
κίτρινη). Η σημιτική φυλή έχει σαφή, βιολογικά σταθερά σωματικά και ψυχικά 
φυλετικά χαρακτηριστικά, πρέπει επομένως να θεωρηθεί απέναντι από τις άλλες 
φυλές ως άσχετη με το είδος.  
   Ο σημιτικός φυλετικός τύπος αντιστοιχεί συνεπώς και σε μια φυλετική 
κοσμοθεωρία, στάση ζωής και θρησκευτικότητα. Στο βαθμό που αυτά 
εξυπηρετούν τη διατήρηση και την τελειοποίηση του είδους, όπως για παράδειγμα 
για τους σημιτικούς Άραβες το Ισλάμ, δεν προκύπτει κανένα πρόβλημα από αυτό 
για τους διαφορετικού είδους ανθρώπους. 
   Στην πορεία της ευρωπαϊκής πολιτιστικής ιστορίας, ωστόσο, οι πνευματικές 
επιρροές που προέρχονται από τον σημιτικό Ιουδαϊσμό, οι οποίες γίνονται όλο και 
πιο ισχυρές και πρέπει να χαρακτηριστούν καταστροφικές. Σε αυτές 
περιλαμβάνονται κυρίως ο δογματισμός, ο φανατισμός, η ιδεολογία της ισότητας 
και ο ατομικισμός, τα οποία είναι ξένα προς το άριο πνεύμα και την άρια ψυχή 
(βλ. Άριος) και προάγουν την παρακμή του. Οι επιρροές αυτές 
συγκεκριμενοποιούνται σε πνευματικά ή πολιτικά ρεύματα όπως ο χριστιανισμός, 
ο μαρξισμός, ο φιλελεύθερος καπιταλισμός, η ψυχανάλυση και τα παρόμοια, για 
να καταλήξουν τελικά, εντελώς απογυμνωμένες από κάθε πνευματικό 
περιεχόμενο, στον υλισμό. 
   Κατά αυτών των επιρροών και ρευμάτων στρέφεται ο πνευματικός αμυντικός 
αγώνας του αντισημιτισμού, ο οποίος στη Γερμανία βρίσκει την πολιτική του 
έκφραση στο σημείο 24 του κομματικού προγράμματος του Εθνικοσοσιαλιστικού 
Γερμανικού Εργατικού Κόμματος, όπου ο αγώνας κατά του "εβραϊκού υλιστικού 
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πνεύματος μέσα και έξω από εμάς" περιγράφεται ως προϋπόθεση για την 
ανάκαμψη της εθνικής κοινότητας. Έτσι, ο αντισημιτισμός αποτελεί βασικό 
συστατικό του εθνικοσοσιαλισμού - του εθνικοσοσιαλισμού τόσο ως 
κοσμοθεωρία όσο και ως τρόπος ζωής.  
   Αυτές οι επιρροές και τα ρεύματα της σημιτικής σκέψης και των σημιτικών 
συναισθημάτων δεν είναι, ωστόσο, μόνο τυχαία αποτελέσματα της συνάντησης 
διαφορετικών φυλών, αλλά και πολιτικά όπλα του Ιουδαϊσμού στην προσπάθειά 
του για παγκόσμια κυριαρχία. Φορέας αυτής της πολιτικής προσπάθειας του 
Ιουδαϊσμού στο παρόν είναι ο Σιωνισμός ως οργανωμένη δύναμη του παγκόσμιου 
Εβραϊσμού και συνεπώς ως εβραϊκό εθνικό κίνημα. 
   Απέναντι σε αυτό, το εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα οργανώνει τον πολιτικό 
αμυντικό του αγώνα. Δεδομένου ότι σε αυτόν τον αγώνα ο ισλαμικός κόσμος και 
οι σημιτικοί Άραβες δεν αποτελούν μια πρόσθετη απειλή αλλά έναν επιθυμητό 
συμμαχικό εταίρο, είναι σκόπιμο να χρησιμοποιείται ο όρος αντι-ιουδαϊσμός για 
τον πνευματικό αμυντικό αγώνα και ο αντισιωνισμός για τον πολιτικό αμυντικό 
αγώνα και να αφήσουμε τον ιστορικό όρο "αντισημιτισμός" να υποχωρήσει στο 
παρασκήνιο. 
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   Ο στόχος του εθνικοσοσιαλισμού σε αυτόν τον αγώνα είναι η εξάλειψη του 
πνευματικού και πολιτικού κινδύνου που προέρχεται από τον εβραϊσμό με την 
οριστική λύση του εβραϊκού ζητήματος, η οποία, σε αντίθεση με τη συνήθη 
προπαγάνδα της θηριωδίας, δεν σημαίνει την εξόντωση ή τον διωγμό του 
εβραϊκού λαού, αλλά απλώς να καταστήσει δυνατή και να αποκαταστήσει την 
ελευθερία των άριων λαών σύμφωνα με τον δικό τους τρόπο σκέψης, 
συναισθήματος και ζωής. 
  

5 - ARABER 
  
   Η σημιτική φυλή είναι ένα ανεξάρτητο υβρίδιο μεταξύ των τριών μεγάλων 
φυλών (λευκή, μαύρη, κίτρινη) με σταθερά φυλετικά χαρακτηριστικά. Η περιοχή 
εγκατάστασής της είναι ολόκληρη η βορειοαφρικανική μεσογειακή ακτή, μέχρι 
την αμιγώς νέγρικη περιοχή εγκατάστασης στην Κεντρική Αφρική, καθώς και η 
Εγγύς Ανατολή μέχρι τα όρια της περιοχής εγκατάστασης των Τούρκων και των 
Περσών (βλ. επίσης Παρσήδες και Ανατολικός Ινδοευρωπαϊσμός). 
   Ο εθνοτικός πυρήνας της σημιτικής φυλής είναι η οικογένεια των λαών των 
Αράβων, των οποίων η περιοχή καταγωγής είναι η απεραντοσύνη της αραβικής 
χερσονήσου, αλλά η οποία, λόγω της δυναμικής της κατάκτησης του Ισλάμ, 
επεκτάθηκε σε ολόκληρη την, προαναφερθείσα, ευρύτερη περιοχή και τη 
διαμόρφωσε, αλλά στην πορεία απορρόφησε ποικίλα φυλετικά στοιχεία, τα οποία 
οδήγησαν στη διαφοροποίηση σε διαφορετικούς λαούς. Παρ' όλα αυτά, οι Άραβες 
πρέπει να θεωρηθούν ως μια ενότητα, γεγονός που υποστηρίζεται και από την 
ύπαρξη ενός αραβικού εθνικού κινήματος και τις άοκνες προσπάθειές του να 
δημιουργήσει ένα δικό του αραβικό έθνος. 
   Οι Άραβες είναι οι φυσικοί σύμμαχοι μιας εθνικοσοσιαλιστικής Ευρώπης:  
   Ο αραβικός εθνικισμός, όπως και ο ευρωπαϊκός εθνικισμός, αγωνίζεται κατά 
του ιμπεριαλισμού και για την ελευθερία. Τον εθνικοσοσιαλισμό και το Ισλάμ 
ενώνει επίσης ο αγώνας κατά της δουλείας του συμφέροντος ως προϋπόθεση για 
τον μη μαρξιστικό σοσιαλισμό. Και τέλος, το αραβικό έθνος υποφέρει από την 
τρομοκρατία του σιωνισμού, ο οποίος εγκατέστησε το πειρατικό κράτος του 
Ισραήλ σε αραβικό έδαφος και εν μέρει σκότωσε και εκδίωξε τον αραβικό λαό 
των Παλαιστινίων, εν μέρει τον υπέταξε και τον καταπιέζει μέχρι σήμερα. Ο 
σιωνισμός, όμως, είναι γνωστό ότι είναι ο κύριος εχθρός του εθνικοσοσιαλισμού, 
ο οποίος αντιτίθεται ανελέητα στη σιωνιστική επιδίωξη για παγκόσμια κυριαρχία. 
Όλα αυτά αποτελούν προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση ενός ευρωπαϊκού-
αραβικού ευρύτερου χώρου, ο οποίος καθιστά δυνατή την υπέρβαση του 
ιμπεριαλισμού των υπερδυνάμεων, οικοδομεί μια άτοκη, σοσιαλιστική οικονομική 
τάξη και συντρίβει τις διεκδικήσεις του σιωνισμού. 
   Η ενότητα της ευρωπαϊκής-αραβικής περιοχής ως κοινού χώρου διαβίωσης έχει 
βαθιές ιστορικές ρίζες από τη ρωμαϊκή εποχή και θα επιτρέψει την ελευθερία και 
την αυτάρκεια όλων των λαών που ζουν σε αυτήν, καθώς και την ανεξαρτησία 
από την ιμπεριαλιστική κυριαρχία στην πολιτική, την οικονομία, την εθνική 
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άμυνα και τον πολιτισμό. Γι' αυτό και ο εθνικοσοσιαλισμός της νέας γενιάς 
επιδιώκει τη δημιουργία του Τέταρτου Ράιχ ως κοινή τάξη πραγμάτων της 
Ευρώπης, της Βόρειας Αφρικής και της Εγγύς Ανατολής.  
   Η γέφυρα μεταξύ των φυλών σχηματίζεται από τις πολυποίκιλες διασπάσεις της 
Άριας φυλής (βλ. Άριοι) στις αραβικές περιοχές εγκατάστασης - για παράδειγμα 
οι βερβερικές φυλές του Μαγκρέμπ, οι Κόπτες της Αίγπιας, οι χριστιανοί 
απόγονοι των σταυροφόρων στο Λίβανο ή οι Κούρδοι. Πρέπει να προωθηθούν 
από κάθε άποψη, να ενισχυθούν και να επανενταχθούν στην άρια φυλή, ώστε να 
μπορέσουν να λειτουργήσουν με αυτόν τον τρόπο ως βραχίονας της επερχόμενης 
αυτοκρατορίας, της οποίας βασική αρχή δεν είναι βέβαια η φυλετική μίξη που 
καθοδηγείται από τον διεθνισμό, αλλά βασίζεται στο αίτημα του φυλετικού 
διαχωρισμού. 
  

  
6 - ΕΡΓΑΤΙΚΌ ΚΊΝΗΜΑ 

  
   Η αυξανόμενη εκβιομηχάνιση στον βιότοπο της Άριας φυλής (βλ. Άριοι) 
παρήγαγε όλο και περισσότερους βιομηχανικούς εργάτες τα τελευταία εκατό 
χρόνια και ταυτόχρονα επιδείνωσε σε τεράστια κλίμακα τον εκμεταλλευτικό 
χαρακτήρα του καπιταλισμού. Τα κύρια θύματα αυτού του καπιταλισμού ήταν οι 
βιομηχανικοί εργάτες, οι οποίοι έγιναν η πιο εξαθλιωμένη και καταπιεσμένη 
κοινωνική τάξη - η εργατική τάξη. Ακαταμάχητα, η διαμαρτυρία ενάντια στην 
απελπιστική φτώχεια τους και η λαχτάρα τους για μια κοινωνικά δίκαιη τάξη 
χωρίς εκμετάλλευση και καταπίεση - η λαχτάρα τους για σοσιαλισμό - μεγάλωσε 
μέσα τους. Φορέας αυτής της διαμαρτυρίας και αυτής της λαχτάρας έγινε το 
εργατικό κίνημα, και μορφή έκφρασής του η ταξική πάλη.  
   Από νωρίς, το εργατικό κίνημα βρέθηκε υπό την κυρίαρχη επιρροή του 
μαρξισμού και υιοθέτησε τον πολιτικό και ιδεολογικό δογματισμό του: την πίστη 
στην ισότητα όλων των ανθρώπων.  Ο διεθνισμός και άλλες αντι-ειδικές και αντι-
φυσικές αρχές αποξένωσαν πλήρως την εργατική τάξη από το λαό της, το έθνος 
της, τη φυλή της και τις παραδόσεις της.  
   Η εργατική τάξη έπρεπε να είναι ο διεθνιστικός φορέας μιας μαρξιστικής 
παγκόσμιας επανάστασης. Αυτή η αντίληψη του στόχου μετέτρεψε από νωρίς το 
εργατικό κίνημα σε εργαλείο και χειραγωγούσα μάζα του σιωνισμού στην 
προσπάθειά του για παγκόσμια κυριαρχία και έτσι το απομάκρυνε από το 
πραγματικό του καθήκον.  
   Από την άλλη πλευρά, όμως, η δεινή θέση της εργατικής τάξης στον 
καπιταλισμό και η αναγκαιότητα της ταξικής πάλης ήταν αναμφισβήτητες. Μέχρι 
το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, το εργατικό κίνημα δεν μπόρεσε 
να ξεφύγει από αυτή την τραγική διχοτόμηση μεταξύ αναγκαιότητας και 
δικαίωσης και την κατάχρησή της από τους αντεργατικούς ηγέτες, πίσω από τους 
οποίους κρύβονταν σιωνιστικά συμφέροντα εξουσίας, και έτσι παρέμεινε 
αναποτελεσματικό από την άποψη της πολιτικής εξουσίας, ακόμη και αν μπόρεσε 
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να ανακουφίσει και να ξεπεράσει συγκεκριμένα κάποια παράπονα. 
   Το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου προκάλεσε μια συντριπτική 
εθνική αφύπνιση σε όλους τους εμπλεκόμενους άριους λαούς, σαρώνοντας το 
στοιχειωμένο διεθνισμό και ενσωματώνοντας την εργατική τάξη στην κοινότητα 
της θέλησης του έθνους.  
   Στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ο Ευρωπαίος εργάτης, με τη δική του 
συνειδητή βούληση, έγινε μέλος της εθνικής κοινότητας! Και επιβεβαίωσε αυτή 
τη θέληση με το αίμα του και τον εκατονταπλάσιο στρατιωτικό θάνατο. Προς το 
τέλος του πολέμου, όμως, και στη μεταπολεμική περίοδο, έγινε φανερό ότι οι 
δυτικές δημοκρατίες με τον φιλελεύθερο καπιταλισμό τους απέρριψαν αυτή τη 
θυσία και συνέχισαν να εξαπατούν, να εκμεταλλεύονται και να καταπιέζουν την 
εργατική τάξη. Έτσι, ο μαρξισμός κέρδισε πίσω ένα μέρος της απογοητευμένης 
εργατικής τάξης που τον είχε ομόφωνα απορρίψει το 1914/25 ΚΔΦ. 
Αλλά στον εθνικοσοσιαλισμό και τον φασισμό αναπτύχθηκαν στην Ευρώπη 
εκείνες οι πολιτικές δυνάμεις που έγιναν οι κληρονόμοι του εργατικού κινήματος 
και πήραν την κληρονομιά της θέλησης της εργατικής τάξης του 1914/23 JdF στις 
παραδόσεις τους και την έκαναν πολιτικά γόνιμη.  
   Στη Γερμανία, αυτό το εθνικό εργατικό κίνημα σχημάτισε το 
Εθνικοσοσιαλιστικό Γερμανικό Εργατικό Κόμμα. Το κόμμα αυτό είναι 
κληρονόμος και εκτελεστής του γερμανικού εργατικού κινήματος και ξεκίνησε να 
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ξεπεράσει τον φιλελεύθερο καπιταλισμό, να οικοδομήσει τον σοσιαλισμό, να 
καταστήσει τον εργάτη ισότιμο μέλος της εθνικής κοινότητας και να επιβάλει την 
εργατική τάξη ως υποχρεωτικό ήθος της Νέας Τάξης για όλους τους εθνικούς 
συντρόφους. Αντίθετα, η μαρξιστική παράδοση του εργατικού κινήματος έχει 
γίνει αντιδραστική από το 1914/ 25 JdF (βλ. επίσης αντίδραση). 
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Διασκέδαση κάτω από τη σβάστικα 
  
Ο εθνικοσοσιαλιστικός ακτιβισμός έχει και τις πιο ανάλαφρες στιγμές του! 
Ακολουθεί ένα απόσπασμα από το βιβλιαράκι του Gerhard Lauck "Fun Un-
der the Swastika". 
  
  

 8. 
  
   Στο τηλέφωνο απάντησε ο αξιωματικός υπηρεσίας στα κεντρικά γραφεία του 
κόμματος. Ο Μαύρος στην άλλη άκρη του τηλεφώνου είχε προφανώς καλέσει 
λάθος αριθμό. Νόμιζε ότι είχε το αφεντικό του στη γραμμή και ζητούσε συγγνώμη 
που άργησε στη δουλειά... πάλι. 
   Αφού τελείωσε, ο αξιωματικός υπηρεσίας είπε: "ΜΗΝ έρχεστε στη δουλειά. 
Απολύεσαι!" Στη συνέχεια έκλεισε το τηλέφωνο. 

  
  

9. 
  
   Ο εθνικοσοσιαλισμός απαγορεύεται στη Γερμανία. Έτσι, δεν αποτελεί έκπληξη 
το γεγονός ότι πολλοί σύντροφοι προσχώρησαν στο δεξιό "Εθνικό Δημοκρατικό 
Κόμμα" (NPD) κατά τη δεκαετία του 1960. 
   Δημόσια έπρεπε να προσποιούνται ότι είναι πιστοί στη δημοκρατία, ειδικά αν 
εκπροσωπούσαν επίσημα το NPD στην τηλεόραση κ.λπ. 
   Ο συμβιβασμός ενός συντρόφου προκάλεσε μια μικρή αναταραχή. Βλέπετε, είχε 
τη συνήθεια να φοράει μια καρφίτσα με σβάστικα στην πίσω πλευρά του πέτου 
του. Δυστυχώς, το πέτο του μπήκε κατά λάθος προς τα πίσω, αποκαλύπτοντας 
έτσι την καρφίτσα με τη σβάστικα... ενώ έδινε μια τηλεοπτική συνέντευξη για το 
νόμιμο δημοκρατικό NPD! 
   Τα μέσα ενημέρωσης το λάτρεψαν. Αλλά το NPD τον ανάγκασε να παραιτηθεί 
από τη θέση του. 
   Αυτό είναι ένα πρόβλημα που δεν έχει το NSDAP/AO. 
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